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Entrevista 512 - Maria 
 

(Bloco A - Legitimação da entrevista onde se clarificam os objectivos do estudo, se 

contextualiza a realização do estudo e participação dos sujeitos e se obtém o seu 

consentimento) 

 

I.- A sua ideia sobre a enfermagem mudou, ao longo do tempo? 

M.- O Porquê de ter mudado? 

I.- Em quê e porquê? 

M.- O porquê porque contactei directamente com profissionais e, pronto, os próprios 

professores foram-nos transmitindo modos de saber, modos de ser, depois… e acho que 

fui adaptando o meu feitio pessoal à profissão em si, fui-me moldando às exigências da 

própria profissão e fui percebendo também se, de facto, as minhas competências 

intrínsecas se adequavam à profissão em si. 

I.- Quando diz “adaptar à profissão” está a falar de quê? 

M.- Estou a falar das exigências naturais da profissão porque, naturalmente, há coisas 

que eu gosto e outras que eu não gosto, não é? Mas também, nesta altura do 

campeonato, não valia a pena desistir de um curso que eu investi tanto e como tal há 

coisas que eu gosto no curso e… sobretudo em termos de relações com as próprias 

pessoas, a relação com o doente, com a família e tudo mais, pronto, depois há aquelas 

coisas que eu não gosto, como os horários (risos), esse tipo de coisas… 

I.- Do que é que não gosta? 

M.- Sei lá… horários, turnos… gosto e não gosto, salvo seja. Se calhar, nesta altura, não 

gosto porque me exigem outras coisas em paralelo mas, se calhar, na altura quando 

estiver… estiver a ganhar, estiver num quadro ou assim qualquer coisa, se calhar, vou 

estar muito mais empenhada sobre vários níveis, naquilo que será a minha actuação 

enquanto enfermeira, do que nesta fase, em que estou preocupada com outras coisas, 

nomeadamente, com a monografia, com coisas que estão em paralelo e, de alguma 

forma, podem estar a influenciar depois o meu desempenho. 

I.- O que é que vê de diferente na sua pessoa? 

M.- Aquilo que era no 1º ano, se calhar, e agora… não sei… acho que me fui tornando 

uma pessoa mais compreensiva sobre certos aspectos… em termos de relações com as 
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pessoas, fui-me tornando mais atenta, se calhar, um bocadinho mais humana… em 

termos do perceber a necessidade do outro, do ir ao encontro da necessidade do outro, 

de alguma forma, não gozar com aquela que seria a necessidade do outro porque de 

alguma forma o percebo melhor e acho que é natural ter aquela necessidade e pronto… 

e, neste momento, sou capaz de encarar as coisas com maior naturalidade do que no 1º 

ano em que via aquilo e achava que aquilo… fica escandalizada ou gozava, se fosse 

preciso…acho que agora tenho um… 

I.- Tinha vários preconceitos? 

M.- Não estou focada em nenhum preconceito em especial… sei lá, maneiras de estar, 

não sei… não sei concretizar nada mas nunca fui uma pessoa com tendência a ser 

preconceituosa… mas eu acho que é mesmo o compreender melhor o outro, se calhar… 

o não ser mesquinha, o perceber que de facto o outro precisa de nós para aquilo… 

I.- O que é que acha que pode ter contribuído para essa capacidade de 

compreender o outro? 

M.- Contacto com profissionais que, de alguma forma, não só mostravam o saber 

técnico mas que mostravam o saber ser humano, enquanto enfermeiro. Por acaso, agora 

estou a estagiar com uma enfermeira que, de facto, ela a primeira coisa que me disse foi 

que “não tinha jeito nenhum para orientar alunos, que odiava orientar alunos” e eu 

fiquei logo ali a Este mas depois ela disse-me que se preocupava muito com o que o 

doente dizia, com as relações com o doente, para além de tudo o resto que também é 

necessário. Eu acho que… eu fiquei muito contente por ela, de alguma forma, ser assim, 

porque eu de facto também sou assim… porque muito mais do que… importa fazer uma 

técnica bem mas, de facto, importa também olhar para o doente e se ele ficou satisfeito e 

se… a gente até pode ter errado mas ele viu que nós nos empenhamos naquilo, pronto, 

acho que essas coisas são mais importantes do que depois propriamente… do que 

propriamente o ter jeito para fazer aquilo, o fazer uma punção à primeira vez, esse tipo 

de coisas… 

I.- A dimensão humana é importante mas os enfermeiros são “tecnicamente 

humanos” ou são “humanos - senso comum”? 

M.- Nem sei como é que hei-de responder a essa pergunta… mas o que eu acho é: nós, 

de facto, temos de ser profissionais e por isso é que andámos aqui quatro anos a tirar um 

curso e temos de saber fazer certas coisas e técnicas básicas e até podem ser 

complexas… e acho que cada vez mais o enfermeiro tenta ir muito além da sua acção e 

até, se calhar, entrar um bocadinho no foro das competências médicas ou muito para 
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além disso… ou pelo menos tenta… no entanto, a parte humana acho que não deve ser 

descurada porque é essa a grande diferença, se calhar, que existe entre uma profissão 

como a Medicina e a Enfermagem, é que há essa… esse trato nas relações... eu, se 

calhar, já desisti um bocadinho da Medicina porque não sei se lembra eu… era essa a 

ideia de entrar em medicina… 

I.- Por acaso também era uma das perguntas que lhe ia colocar… 

M.- Pronto… por acaso houve uma situação que me levou pensar, que foi um dentista 

meu, que ele era médico e depois tirou medicina dentária, mas ele tinha sido 

enfermeiro… eu já fui a muitos dentistas (risos) e a verdade é que a forma como ele se 

relacionava e a forma como ele tocava em mim, era completamente diferente dos outros 

médicos, que entravam, evadiam e não pediam “por favor” e, no caso dele, eu achei 

muito curioso porque depois ele perguntou o que é que fazia e tudo mais… e depois até 

trocámos bastantes experiências nesse sentido, ele disse-me que tinha sido enfermeiro, 

só que depois também como não era uma profissão que se ganhasse muito, ele tinha 

seguido a carreira de médico dentista, só que eu percebia que ele era diferente, não sei 

se era um exemplo em particular, se calhar, podia não ter nada a ver e outra pessoa que 

tivesse acontecido o mesmo poderia ser diferente, mas no caso dele eu percebi, não sei, 

era diferente. 

I.- Disse que tem vindo a abandonar a ideia de Medicina, em que momento é que 

isso aconteceu? 

M.- Eu sinceramente não tenho grandes perspectivas (risos) porque eu, neste momento, 

estou acabar o curso e penso: “ Para onde é que eu hei-de ir trabalhar, não é?” Gostaria, 

se calhar, de ir par o estrangeiro, atendendo ao estado do país que temos… não sei, para 

ganhar um bocadinho mais de dinheiro, experiência, nos primeiros anos e depois, se 

calhar, voltar para cá mas a Medicina continua a ser uma área que eu gosto mas não a 

Medicina egoísta, a medicina do tratar aquela parte do corpo mas a Medicina… eu, se 

calhar, se for agora par um curso de Medicina já vou ver as coisas sobre outro prisma, 

que não iria ver se entrasse directamente para um curso de Medicina. 

I.- Mas vê a Medicina como uma meta possível? 

M.- Sim. 

I.- O que é que está disposta a fazer para isso? 

M.- Primeiro, eu vou ver como é que a situação se vai desenrolar, pelo menos nestes 

primeiros anos de pré-licenciada, depois então se, de facto, conseguir trabalho numa 

área que até posso investir ou depois prosseguir para níveis de especialização, mestrado 
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e tudo mais, veremos se, de facto, é aquilo que eu gosto, porque também há uma área 

que eu gosto, especialmente, que é área dos cuidados intensivos e nunca me deixaram… 

nunca, de alguma forma, me deixaram explorar muito essa área, o nosso curso de base 

não nos dão essas… esse tipo de experiência. 

I.- Gosta dessa área porquê? 

M.- Gosto, não sei se por influência daquelas séries que eu (risos)… que ao longo da 

minha vida me acompanharam, não é? Mas, por natureza já sou uma pessoa nervosa 

(risos), mas gosto de acção, gosto de reagir, gosto de… é aquilo que depois também 

tenho um bocadinho, agora pensando nisso, também tenho um bocadinho das duas 

vertentes, também gosto de andar ali a pastar e de me relacionar com as pessoas mas 

depois também gosto do agir e do salvar vidas e tudo mais… por isso, seria uma 

hipótese, não sei, o seguir essa área da enfermagem ou então depois o facto de não ficar 

satisfeita e tentar ir… seguir Medicina ou noutro país ou aqui, não sei, aqui, se calhar, 

também não há muitas condições para isso. 

I.- O que é que existe na profissão que gosta e o que é existe que não gosta? 

M.- Primeiro, em termos de ganhos… ganhos financeiros, isso… eu acho que…depois 

em termos de prestígio, tenho a noção que… e depois, se calhar, um bocadinho por 

influência do que fui ouvindo a minha vida toda, que a minha mãe sempre teve uma 

grande influência a esse nível, sempre teve um culto, de alguma forma, dos médicos e… 

ela também contactou muito com médicos pelas questões de saúde que ela tinha mas 

depois ela sempre venerou muito a classe médica e, de alguma forma, me foi 

influenciando e achava que a minha primeira opção não deveria ter sido Enfermagem 

mas sim Medicina, pronto, ela teve sempre aquele sonho do querer ter uma filha Médica 

e eu se calhar também fui levada, inicialmente, um bocadinho atrás disso… mas 

respondendo concretamente à pergunta do professor… são essas questões, sobretudo a 

nível financeiro e depois até em termos de autonomia porque uma coisa que me faz 

muita confusão em enfermagem, e agora tenho constatado isso muito no próprio serviço 

onde estou, é a questão da autonomia, eu sinto que o enfermeiro não tem autonomia 

nenhuma, é muito dependente do médico, ele até pode querer fazer mas primeiro tem de 

ter a assinatura do médico… para poder fazer alguma coisa. 

I.- Qual é a natureza do Serviço, neste caso? 

M.- É Medicina Física e Reabilitação, no Curry Cabral. 
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I.- Estava a falar da questão da autonomia… 

M.- Sim, sim… a questão da autonomia acho que é uma coisa que… gostaria de ter 

muito mais liberdade para decidir sobre certos aspectos que… se calhar, a minha 

decisão seria diferente de outros profissionais, como é óbvio, mas gostaria de ter muito 

mais liberdade nesse sentido, de ver… o tipo de procedimentos referentes ao fazer ali ou 

o tipo de acção que seria importante desenvolver naquele caso e não apenas estar ali na 

retaguarda e, se calhar, intervir mais… não sei, nós, se calhar, como estudantes não 

temos tanto a parte tão interventiva como um enfermeiro tem no seio de uma equipa, se 

calhar, é diferente, até porque lá depois também percebemos que o médico questiona 

muito o enfermeiro sobre o dia-a-dia do doente e aquilo que ele já sabe fazer e aquilo 

que já consegue fazer e também, se calhar, trabalha um bocadinho em parceria, mas 

percebe-se que ali a decisão final é do médico e a alta é processada pelo médico e o 

médico é que gere tudo e acaba por ter cargos superiores em termos de directoria dos 

próprios serviços e tudo mais… pronto, e é mais por aí. 

I.- Falou na possibilidade de ir para o estrangeiro… 

M.- Sim… 

I.- Mas já tem alguma coisa especificamente em mente? 

M.- É assim… eu, agora, desde o primeiro semestre, desde Setembro, que tenho andado 

a tirar um curso de inglês na Faculdade de Letras, melhorar o inglês para depois se for 

preciso até ir para algum sítio… e exactamente com esse intuito. A minha ideia inicial 

seria a Inglaterra porque tenho lá alguma família e tenho ideia que lá eles… têm lá boas 

remunerações para o próprio… para a nossa profissão e têm uma boa enfermagem, pelo 

menos é a ideia que eu tenho. 

I.- Tem essa ideia a partir de quê? 

M.- Penso que terão sido… mesmo ao longo do curso, ouvir dizer que Inglaterra tem 

bons enfermeiros, apesar deles estarem sempre a recrutar de fora, a ideia que eu tenho é 

que os melhores países para a enfermagem… Portugal também forma bons enfermeiros, 

é a ideia que eu tenho, a Europa do Norte e a Inglaterra, são as ideias que eu tenho 

enquanto… enquanto excelência da própria profissão. E depois outra possibilidade 

seria… eu gostava muito de trabalhar… se calhar, eu agora estou a fazer uma 

retrospectiva (risos)… por causa da questão da Medicina também… eu sempre… foi um 

dos meus grandes sonhos era trabalhar com os Médicos do Mundo e os Médicos do 

Mundo têm não só médicos mas também enfermeiros  e a ideia do andar em países… 

em África e países estrangeiros a fazer esse tipo de trabalho… no fundo a exercer a 
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própria profissão sempre me fascinou muito e, se calhar, a ideia dos Médicos do Mundo 

veio um bocadinho daí, não sei… pronto, e depois então ir para… tinha pensado em 

Angola, não sei, porque depois o meu namorado também tem lá… teria a possibilidade 

de  ir para lá porque a empresa dele tem também lá sede e tudo mais… seria mais por aí. 

I.- O que é que diria que o enfermeiro faz que os outros profissionais não fazem? 

M.- Bem… o enfermeiro, lá está, é como eu dizia… o enfermeiro tem a componente 

relacional que falta a muitos dos profissionais, eu acho que é essa a ideia principal, 

neste momento, que eu tenho é exactamente essa, que o enfermeiro é capaz de estar 

perante uma pessoa que, se calhar, não está minimamente interessada em comunicar, se 

assim podemos dizer, porque comunicamos de diversas formas, não é? mas comunicar 

em termos de linguagem connosco e é capaz de ir dar a volta de alguma forma e 

persuadi-la e… apresentar argumentos capazes e sustentáveis para conseguir comunicar 

com aquela pessoa e que, se calhar, outras pessoas não estão minimamente interessadas 

nisso… mas, se calhar, também o objectivo do enfermeiro também se prende um 

bocadinho por aí. 

I.- Como é que o enfermeiro se relaciona com os médicos? 

M.- Depende. Se tiver… depende muito do médico em si e do nível onde ele está, acho 

que se tivermos um interno, eles são muito dependentes de nós, dos próprios 

enfermeiros e pedem muito opiniões, pelo menos tenho constatado isso, pedem muito 

opiniões “ah, mas o que é que acha aqui?” ou… e até pedem muito ajuda em termos de 

procedimentos que, se calhar, são médicos aos próprios enfermeiros, estou a pensar em 

punções arteriais e até [imperceptível], já nem digo, mas mais punções arteriais que, se 

calhar, os enfermeiros têm mais experiência, são capazes de pedir ajuda nesse sentido e 

tudo mais… e vejo isso também pelo serviço onde estou porque temos muito médicos 

internos e depois eles trabalham muito “Ah, o que é que acha, o que é que não acha?” 

mas depois consoante um médico ganhe experiência, acho que isso já não se verifica e 

ele adquire uma arrogância natural de “ Eu sou superior a ti, portanto, não te pergunto 

nada porque eu sei tudo”. 

I.- Mas como é que se sente enquanto enfermeira em relação a isso? O que é que 

acha que pode fazer? 

M.- Não sei… se calhar, usando acções ou de comportamentos até, de alguma forma, 

levá-los a perceber que, de facto, se calhar, eles precisam de nós, de alguma forma, seria 

mais por aí… porque, de facto, eles não trabalham isoladamente e, lá está, a própria 

equipa acaba por ser muito por esse sentido e… de facto, há serviços em que eles são 



7 
 

muito autónomos e decidem tudo muito sozinhos mas depois há outros em que isso já 

não acontece e o enfermeiro é que, como passa mais tempo com o próprio doente, é que 

sabe muitas especificidades do próprio doente e, se calhar, diz “… Se calhar não é bem 

assim, se calhar é desta forma, ele irá reagir melhor assim ou assado”. 

I.- Quais foram os momentos importantes para o seu desenvolvimento profissional, 

ao longo destes quatro anos? 

M.- Em termos de momentos, momentos mesmo… 

I.- Momentos, contextos… 

M.- Os estágios, acho que são sempre… são momentos únicos de aprendizagem, não é? 

Uma pessoa, de facto, pode errar e não… e não… não digo não se sentir culpada mas, 

de alguma forma, sente-se protegida quando erra (risos) e… por acaso, ainda ontem a 

professora mandou-me pedir isso e… é o último momento que nós temos para errar e 

não… ter alguém por trás de nós porque depois daí seremos nós a errar e arcar com as 

consequências, de alguma forma, de forma mais evidente. O que devo responder aqui é 

aos momentos… Momentos? Não sei… estou a pensar em momentos depois… 

momentos do curso ou também da própria vida pessoal? 

I.- Se tiver, melhor… 

M.- Ah, Pronto! Por exemplo, quando estava no 3º ano, quando fui para estágio de 

Materna, coincidiu com uma altura em que estavam as minhas duas cunhadas grávidas e 

foi um momento muito bom nesse sentido e depois… estavam a acabar a gravidez e 

depois estavam as crianças a nascer e foi uma altura em que eu, de alguma forma, podia 

treinar as coisas e trazer um bocadinho para a vida pessoal aquilo que tinha aprendido 

com… 

I.- Fazer “pontes”? 

M.- Exactamente. Sim, fazer pontes. Acho que esse foi um momento bastante marcante 

e significativo, em que depois até elas próprias me perguntavam “O que é que achas que 

eu faça aqui, nesta situação?” e vinham pedir-me opiniões, eu ficava toda contente. 

Depois, outro momento, pronto, os estágios, então… 

I.- Teve experiências extra-escolares mas relacionadas com o curso? 

M.- Estava agora a pensar porque eu tenho usado muita coisa da minha profissão para a 

própria vida lá em casa, com os meus pais, porque eles já são mais velhotes e tomam 

tudo e mais alguma coisa e eu lembro-me que, numa das primeiras entrevistas que nós 

demos, eu lembro-me de falar da falta de confiança que o meu pai tinha em mim 

enquanto enfermeira porque era uma enfermeira de “pacote”(risos)… mas agora notei 
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uma grande evolução e tenho a noção de que…. também os timings já são um 

bocadinho diferentes e agora o meu pai está um bocadinho mais… está noutro nível e… 

mas noto um nível de confiança agora que não existia antes e faço depois muito… 

transporto muita coisa dos próprios estágios que aprendo para casa e coisas sobre 

diabéticos e tudo mais… e depois o meu pai está-me sempre a perguntar para que é que 

serve este medicamento e aquele e para que é que é isto e tudo mais… e exige que eu 

traga para casa todos esses conhecimentos e todas essas práticas. 

I.- Diz-se que existe uma grande discrepância entre a teoria de enfermagem e a 

prática de enfermagem. Como é que reage a essa afirmação? 

M.- Bem… não sei… tenho dois pontos de vista, se calhar, um bocadinho diferentes. 

Claro que, em quatro anos, eles não nos podem… acho que a prioridade, em quatro 

anos, é passar conhecimentos mais técnicos. Penso que, em termos depois de relação e 

tudo mais, tem sido mais abordado a nível do 3º e 4º ano porque antes a prioridade é dar 

técnica e saber fazer isto e saber fazer aquilo, até porque depois quando vamos para 

estágio são essas coisas que nos acabam por exigir um bocadinho, mas acho que começa 

a mudar, que eles agora já estão mais “Ah, então como é que o estudante se relaciona 

com as pessoas e como é que mantém a relação com a família”, pronto, acho que isso é 

benéfico… Eu perco-me (risos)… 

I.- Estamos na questão de como reage à discrepância entre a teoria e prática? 

M.- Ah… era essa questão da teoria/prática… pronto, como eu estava a dizer, em quatro 

anos, acho que eles nos podem dar certas… certos aspectos…sim… não, não, mas digo, 

eles não nos podem dar coisas mais da competência da relação e acho que essas coisas, 

se calhar, já têm de vir, partir, se calhar, um bocadinho de nós, não digo que depois não 

possa ser feita uma adaptação mas acho que para entrar para a profissão de enfermeiro 

as pessoas têm de ter vocação e trazer consigo a vontade do querer ajudar o outro e não 

se limitar a fazer técnicas meramente instrumentais. 

I.- Acha que teve sempre essa vocação? 

M.- Acho que sim… acho que sim porque sempre me direccionei muito para as ciências 

humanas e por aí e não… e sempre me fui afastando um bocadinho das técnicas, em si, 

acho que são importantes e fazemos um brilharete enorme quando conseguimos fazer 

uma punção cinco estrelas e tudo mais… mas eu trazia muito a componente relacional, 

sempre fui muito por aí…pronto, voltando à adequação da teoria e da prática… eu acho 

que sim, os conteúdos, de alguma forma, são adaptados e, se calhar, são nos dados nos 

timings certos… claro que eles não poderiam começar logo com coisas muito 
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relacionais, muito teóricas, no 1º ano… se calhar até tinha alguma lógica, começar por 

aí, até porque nesse aspecto eu percebo, por exemplo, porque estava muito mais 

adequado o plano de estudos da Gulbenkian, da antiga Gulbenkian, em detrimento de 

outros pólos, em que eles começavam logo com terapêutica e tudo mais e pareciam 

super-profissionais só que depois em termos de relação com as próprias pessoas 

pecavam ali um bocadinho e… 

I.- O que é considera que poderia ter sido mais aprofundado do ponto de vista 

curricular, ao longo deste percurso, para minimizar as suas dificuldades? 

M.- Eu acho que seria importante começar ou pelo menos em todos os anos haver como 

que metade das cadeiras mais de componente teórica, do como estar em presença dos 

utentes, como relacionar com utentes e depois, então, cadeiras mais… mais práticas do 

fazer isto e daquilo… acho que seria bom termos ali um fifty-fifty… 

I.- Ter mais prática? 

M.- Sim… termos mais prática e depois termos, por outro lado… e não ser um ano 

cingido como foi o 2º ano. O 2º ano, para mim, aquilo foi técnicas atrás de técnicas e 

depois descuramos muito da outra parte, das outras dimensões e acho que poderia haver 

ali uma certa… um certo nivelamento em termos dos conteúdos a esse nível, depois a 

questão do suporte básico eu acho que isso… que ser dado nesta altura do campeonato é 

mesmo triste. 

I.- Porque é que acha que é “triste”? 

M.- Porque nós estamos na área da saúde e, de facto, acontece qualquer coisa e nós não 

sabemos reagir é assim muito… pronto, isso se calhar tem muito a ver com os meus 

gostos pessoais em termos de… da própria área dos cuidados de emergência e tudo 

mais… mas acho que devia ser dado noutra altura, no 1º ano, 2º ano no máximo, 

podíamos ter bem essas… todas essas teorias bem assentes. 

I.- Existem países onde isso faz parte do currículo do secundário… 

M.- Pois, exactamente, lá está, isso acaba por ser um dever cívico quase ter presente 

essas… o saber reagir nessas situações para ajudar o outro mas, pronto, isso seria por 

aí… mas assim cadeiras não estou a ver, penso que até estava bastante adequado, se 

calhar, mais patologia… sim. 

I.- Quais as pessoas que foram importantes, neste processo, para si? 

M.- No geral? 

I.- Pessoas que foram importante no seu desenvolvimento profissional… 
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M.- Os professores, de uma maneira geral (risos). Ah! Tenho um professor em 

específico, por acaso tenho… 

I. – Porquê? 

M.- Esse professor marcou-me bastante… pronto, era por ser em estágio e foi uma 

pessoa que, de alguma forma, que me deu métodos e formas de trabalho que me 

ajudaram a… a ser daquela forma e não fugir muito dali. Foi um professor que tive em 

Nefrologia, no 2º ano, no estágio… pronto, no Hospital de Santa Cruz, em que nós 

vínhamos… isso prende-se um bocadinho com a questão do acompanhamento depois 

dos próprios alunos em estágio, que eu acho que… 

I.- Quais as características desse docente que foram importantes para o seu 

desenvolvimento profissional? 

M.- A pessoa em si… a ideia que eu fiquei com ela, é que era uma pessoa muito rígida, 

com bons métodos, mas que… eu raramente lhe via os dentes, se assim se pode dizer, 

mas, no entanto, percebia que ele trazia ali… primeiro, era uma pessoa com grandes 

conhecimentos em termos teóricos, da própria Patologia, adequação da Patologia à 

própria Farmacologia e também o 2º ano exigia isso, não é?… e depois eu percebi que 

por detrás daquela severidade toda e de ser uma pessoa muito recta e muito disciplinada 

sobre vários níveis e andar sempre atrás de nós a perguntar “Mas porque é que isto é 

assim e não é de outra forma?”, deu-me bons métodos para pensar, não fazer daquela 

forma se não… se não conseguir funcionar aquilo com outras coisas ou se não perceber 

exactamente porque é que estou a fazer aquilo… e isso deu-me grandes métodos…mas, 

depois, por detrás daquela personalidade toda, percebi que havia ali muito de humano… 

e, se calhar, também por ele ser homem, pronto, é mais por aí porque… não sei… mas, 

se calhar, uma relação com uma professora mulher é diferente de uma relação com um 

professor homem. 

I.- Acha que sim? 

M.- Acho. 

I.- Porquê? 

M.- Eu não sei… o que é que têm as professoras mulheres (risos)… não sei… mas acho 

que os homens têm uma sensibilidade, se calhar, um bocadinho diferente para outras 

coisas… eu, a ideia que eu tenho, se calhar, estou a ser um bocadinho má (risos)… é 

que as professoras têm preferidos, de alguma forma, não estou a falar de sexo masculino 

ou feminino, mas têm grandes preferências e acabam por fazer muito o… 
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I.- Os professores podiam ser mais objectivos? 

M.- Sim, seria mais por aí. O que eu notava naquele professor é que ele, 

independentemente de sermos raparigas ou rapazes, ele tratava-nos exactamente da 

mesma forma e achava…e, se calhar, pronto, foi um serviço concretamente de 

Nefrologia mas, por exemplo, se tivesse sido num serviço de Pediatria, em que toda a 

gente acha que um homem a tocar em crianças é uma coisa extraordinária e não tem 

jeito nenhum, ele trataria da mesma forma uma rapariga e um rapaz e achava que se 

uma rapariga consegue, um rapaz tem de conseguir da mesma maneira. É uma pessoa 

muito isenta. 

I.- Podem indicar aspectos mais produtivos e menos produtivos em estágio? 

M.- Eu, de alguma forma, fui aprendendo em… fui aprendendo, se calhar, um 

bocadinho com os outros porque nunca tive as [imperceptível] (risos) porque, por 

exemplo, neste estágio de Nefrologia, como era um estágio com muita… os enfermeiros 

do serviço eram muito novos e eu tenho a noção que os enfermeiros mais novos, se 

calhar, têm um feitio um bocadinho especial a lidar com os estagiários e querem coisas 

muito… mesmo que eles, se calhar, não saibam as coisas querem que nós saibamos 

(risos) e isso, às vezes, não é muito bom… e o que eu notava lá é que, com alguns 

colegas que eu estava, não sei se por… por eles próprios mostrarem insegurança ou, se 

calhar, por simplesmente não… os enfermeiros não, não sei dizer, não simpatizavam 

com essas pessoas… fui aprendendo, se calhar, a ter ou assumir uma postura que não 

desse largas a que o enfermeiro achasse que eu não tinha competências ou que não é 

capaz de… mas, ao mesmo tempo, que ele não abusasse… não sei, não sei, se pelas 

minhas expressões faciais, se a minha postura e tudo mais, eu sempre tentei ser assim… 

ou pelo menos demonstrar quando sabia, de facto, demonstrava que sabia ou quando 

não sabia, pelo menos, não demonstrava que não sabia (risos), para não deixar ali muita 

margem para esse tipo de coisas. 

I.- Para além dos docentes que outras pessoas podem ter sido importantes neste 

processo? 

M.- … 

I.- Os doentes são importantes no modo como nós aprendemos a ser enfermeiros? 

M- Sem dúvida. 

I.- Porquê? 

M.- Porque acho que quando eles estão no seu “cantinho”, quietos, na sua cama, 

percebem muito mais coisas do que, se calhar, outra pessoa que está fora. 
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I.- E qual é a vantagem para si? 

M.- Eles, se calhar… eles, por vezes, chamam-nos à atenção sobre certos aspectos… 

aspectos que na nossa rapidez de movimentos e tudo mais, às vezes, não notamos… não 

conseguimos perceber e não damos resposta, exactamente... e acho que eles nos 

ensinam muito sobre o como querem ser tratados e o porquê de quererem ser tratados 

daquela forma… e de alguma forma fazem com que nós nos adaptemos a eles e 

adquiramos métodos de como trabalhar com pessoas. Acho que são ferramentas… os 

utentes representam a ferramenta essencial para depois nós sabermos o que fazer. 

I.- Se pudesse escolher o contexto de prestação de cuidados onde é que gostaria de 

iniciar? 

M.- Cuidados Intensivos, Cuidados Intermédios ou Urgência. 

I.- Quais as suas perspectivas em relação à empregabilidade? 

M.- Estou com muito más perspectivas (risos), sinceramente. Uma coisa que sempre 

disse à minha foi que não tinha… não tenho medo de trabalhar e que, se não for na 

minha área, vou tentar outras coisas até conseguir, de facto, emprego na minha área. 

I.- Quando diz que “não tem medo de trabalhar”… 

M.- Estou a falar em outras áreas quaisquer, sem ser na própria enfermagem, desde 

que… porque eu, nesta altura, já há quatro… aliás há muito mais anos que dependo dos 

meus pais e já estou um bocadinho saturada e também quero começar a constituir vida e 

a ter as minhas próprias coisas e o meu próprio dinheiro e não me importo, se calhar, até 

se for preciso, arranjar um segundo trabalho fora da minha área, mesmo que arranje 

depois na enfermagem… depois arranjar fora da minha área para, se calhar, tentar 

colmatar ou tentar juntar dinheiro para alguma coisa, casa e tudo mais. 

I.- Do que é que considera que depende o facto de começar a trabalhar? 

M.- Do que é que depende? Da abertura dos quadros, depende do Governo, depende, 

não sei… sinceramente, acho que estamos numa fase que isto… não sabemos muito 

bem, não podemos perspectivar muita coisa porque isto está tudo muito bem mas, se 

calhar, daqui a uns meses pode estar muita gente no desemprego e com a quantidade de 

enfermeiros que são formados... eu fiquei muito impressionada com… eu tive… no 

centro de saúde, neste último, em que apanhei muitas enfermeiras que tinham sido 

contratadas por aquelas empresas que há agora de emprego, pronto… e a ganhar 500 

euros, sinceramente, para ganhar esse valor prefiro, se calhar, ir para uma caixa de 

supermercado ou para uma loja de roupa ou qualquer coisa do género, em que não tenho 

tanta… não tenho de me chatear tanto com o trabalho, se calhar, ou não tenho de fazer 
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turnos ou tenho um horário fixo ou não tenho tanta responsabilidade nas mãos como é o 

tratar com doentes e lidar com pessoas e exactamente com as suas vidas e vivo, se 

calhar, uma vida muito mais despreocupada que viveria sendo enfermeira e… por esse 

valor, uma pessoa anda aqui quatro anos a pagar uma fortuna pelas propinas e pelo 

curso em si e acho que depois não nos atribuem esse valor. 

I.- Há alguma outra formação, para além da Medicina que falou, que perspective 

fazer? 

M.- Eu por acaso, sobretudo este ano, tem-me surgido muito… tenho pensado sobre 

isso… na área do ensino, dentro da enfermagem, também é um área que até gosto. 

I.- Porquê? 

M.- Se calhar pela evolução que eu tenho feito ou que eu tenho notado… se calhar, no 

início do ano, era uma pessoa muito insegura, até a expressar-me e… até mesmo nas 

apresentações eu notava isso e agora tenho conseguido dominar-me mais internamente 

em termos de nervos e tudo mais e ser capaz de expor as minhas ideias e expor aquilo 

que… que tenho a dizer, pronto… e acho que até seria uma área que até gosto porque o 

ensino… gosto de ensinar pessoas e sei lá, por exemplo, uma situação que apanhei de 

um estágio em que tinha alunos do 1º ano e [imperceptível]… e gostei bastante daquela 

progressão, eles às vezes perguntavam-me coisas que eu não sabia, eu gostei bastante, 

claro que sim e fui ficando com essa ideia na cabeça mas nada em concreto. 

I.- Que sentimento pessoal, agora, prestes a ser enfermeira? 

M.- Não sei… eu, neste momento, sinto-me um bocado insegura, se calhar, um 

sentimento de incerteza no sentido em que, se calhar, neste momento ando num curso e 

não sei se… não sei até que ponto é que o empenho que eu tive exactamente no curso 

será reconhecido e poderei transportar para depois a minha profissão todo esse empenho 

ou se terei oportunidade para isso. 

I.- Reconhecido por quem? 

M.- Se depois terei emprego, a questão é essa, é mesmo por aí, portanto… pronto… e 

neste momento, sinceramente, é mesmo muita insegurança, é mesmo o que eu sinto… 

de não saber ao que vou, é mesmo por aí. 

 

 

 


